
HOVEDRET
SLIDERS  |  ESTRAGONCREME  |  BACON  |  GRØNT 

        •  Lækre sliders i briocheboller med dressing af estragon,  
          saftig bøf af hakket dansk okse, Vesterhavsost,  
          friske grøntsager og sprødstegt bacon. Serveres med 
          ristede kartofler og tomatmayo.

    Servering
    Ovnen forvarmes på varmluft 200° da alle tilberedningstiderne er  
    med udgangspunkt i en forvarmet ovn. Sørg for at alle emner har  
    stuetemperatur inden de sættes i ovnen.

1. Kartoflerne kommes i ovnen uden låg i ca. 15 min.
2. Bøfferne sættes i ovnen uden låg og varmes i ca. 8-10 min.  

Når bøfferne tages ud kommes osten og bacon på og de  
trækker 3 min. derefter.

3. Bollerne sættes i ovnen og lunes i 2 min.
4. Estragoncreme kommes på top og bund.
5. På bunden kommes hjertesalat og tomat samt bøffer.
6. Toppen sættes og der kan serveres to lækre sliders med  

kartofler og tomatdip ved siden af.

FORRET
 

GRÆSKAR  |  CREME FRAICHE  |   
KYLLING  |  CROUTONER  

    •   Cremet græskarsuppe på hokkaido serveret 
        med fed creme fraiche, sprødt kyllingeskind 
        og sprøde surdejscroutoner. 

    Servering
    Snacks anrettes direkte på  
    tallerkener eller fade.

1. Hæld græskarsuppen i en gryde og varm  
den op under omrøring.

2. Når suppen er varm anrettes den i en dyb  
tallerken eller en skål.

3. En skefuld creme fraiche anrettes i midten  
af suppen og toppes med det sprøde kyllingeskind.

4. Croutoner drysses rundt i suppen.
5. Serveres med brødet ved siden af, som kan  

lunes i ovnen 5 min. ved 180° varmluft inden  
servering.

M  A  R  T  I  N    I  B

TAK FORDI I VALGTE VORES BØRNEMENU
Vores kokke har gjort sig umage med at skabe en unik smagsoplevelse. 

Følg anvisningerne til menuen for at få den fulde oplevelse.

Velbekomme.

DESSERT 
VAFFEL  |  ÆBLE  |  HVID CHOKOLADE  |  KNAS 

    •  Belgisk vaffel serveret med kompot af danske æbler,  
        mousse af hvid chokolade samt knas af sprøde makroner,  
        havre og frysetørrede bær.

    Servering
1. Varm ovnen til 150° varmluft.
2. Sæt vaflen i ovnen uden låg og lun den i ca. 7-8 min.
3. Når vaflen er varm og smørret er smeltet tages vaflen ud  

og anrettes med mousse, kompot og knas på en tallerken.


